
NM i quiz 2022 – Lag
5. omgang – Fasit



1. I Ringenes herre er det i alt fem forskjellige raser 
blant medlemmene i Ringens brorskap. Det teller én 
alv, én dverg, to mennesker, én trollmann og … hvem 
andre? Antall og rase.



1. FIRE HOBBITER



2. En tankenøtt: James Joyce er muligens den 
personen som er mest kjent for å ha tatt for seg 
hvilket omfattende prosjekt med hvilken konkret 
hensikt? Allerede som 18-åring ytret han følgende 
ord, som er tett knyttet til den nevnte hensikten: «Man 
må spørre seg om noe annet menneske i moderne tid 
har hatt slik en enorm innflytelse på den tenkende 
verden.»



2. LÆRE NORSK for å LESE IBSEN (Henrik Ibsens 
verker på originalspråket)



3. Hvilke to av instrumentene i et vanlig 
trommesett kan trommeslageren spille på med pedal? 
For ordens skyld: Ordene «tromme» og «cymbal» er 
ikke presise nok som svar.



3. STORTROMME (også kalt basstromme) og HI-HAT



4. En sportstankenøtt: Hvilken by skal vi frem til?

•Byen har vunnet UEFA Champions League i 
herrefotball én gang. Dette skjedde mens 
konkurransen het Serievinnercupen. Kampen ble 
ikke avgjort på ordinær tid.

•Tre nåværende spillere på det norske 
kvinnelandslaget i håndball er klubbspillere i byen 
sesongen 2022/2023. De er målvakt, bakspiller og 
kantspiller.



4. BUCUREŞTI



5. Hva er trolig den mest kjente kaken som snus 
opp ned før servering, med dertil karakteristisk 
utseende? Den bakes vanligvis med epler og oppsto 
muligens ved et uhell på et hotell i 1880-årene. 



5. Tarte TATIN



6. Hvilken kjent person ser vi to fotografier av her?



6. Pierre de COUBERTIN

Likeverdig: Baron de Coubertin



7. Den sveitsiske psykologen og filosofen Jean Piaget 
(1896–1980) er blant annet kjent for en teori om fire 
kognitive utviklingsfaser hos barn. Utover psykologien 
har den hatt stor innflytelse i pedagogikken. Vi lister 
her opp de tre første. Hva heter den fjerde fasen?

•Den sensomotoriske fasen

•Den preoperasjonelle fasen

•Den konkret-operasjonelle fasen



7. Den FORMAL-OPERASJONELLE fasen

Likeverdig:

formell (for ordet formal)



8. Metusalem er kjent som eldstemann i Bibelen. 
Hvor gammel skal han ha blitt?



8. 969 år



9. Av alle personer der vi kjenner til lydopptak av 
stemmen, hvem ble født først, ifølge lydhistoriker 
Stephan Puille? Den aktuelle personen høres på 
opptak som ble offentliggjort i 2012 av Thomas 
Edison National Historical Park. Vedkommende var en 
sentral utøver på feltet sitt. 



9. Helmuth von MOLTKE den eldre



10. Hvor ofte skal norske arbeidsgivere sende inn 
A-melding? Denne går til NAV, SSB og Skatteetaten. 
Den har informasjon om blant annet de ansattes 
inntekt og arbeidsforhold. 



10. Månedlig



11. Vi har følgende to setninger:

1: Hunden heter Tassen.

2: Tante Anita maler låvedøren rosa.

Hvis vi er spesifikke, kan vi si at ordet Tassen ikke er 
samme setningsledd i setning 1 som ordet rosa er i 
setning 2. Hvilket noe spesifisert setningsledd er 
således ordet Tassen?



11. SUBJEKTSPREDIKATIV (til forskjell fra 
objektspredikativ)

Ikke riktig:

predikativ



12. Under andre verdenskrig henrettet tyskerne 
rundt 100 000 mennesker, kanskje flere, i kløften 
Babyn Jar i Kyiv. Grufullhetene er skildret i flere 
litterære verker. To kjente er et stort dikt fra 1961 og 
en dokumentarisk roman fra 1966. Begge verkene har 
tittelen Babij Jar og er av hver sin russiske forfatter. Si 
navnet på én av forfatterne.



12. Jevgenij JEVTUSJENKO eller Anatolij 
KUZNETSOV



13. På hvilken tektonisk plate ligger Tahiti?



13. STILLEHAVsplaten



14. Hvem har etter noen runder frem og tilbake blitt 
vår nye sentralbanksjef i 2022?



14. Ida Wolden BACHE



15. Det var mellom 1856 og 1863 Gregor Mendel 
gjennomførte sine berømte krysningsforsøk. Plantene 
han brukte var av samme art, en art med hvilket 
latinsk navn?



15. PISUM SATIVUM

Ikke riktig:

Pisum (slektsnavnet; det bes om artsnavnet)



16. Hva heter den dominerende 
overklasseforretningen i den danske TV-klassikeren 
Matador (1978–1982)? Den er et sentralt element i 
handlingen, men spiller snart fallitt når 
hovedpersonen kommer på banen.





16. DAMERNES MAGASIN



17. Over til kart og kompass. Angir ekvidistansen 
den diagonale, den horisontale eller den vertikale 
avstanden mellom kotene?



17. Den VERTIKALE avstanden 



18. Amerikaneren Abel Meeropol blir husket for at 
han i 1937 skrev et dikt som han samme år gjorde om 
til hvilken sang? Han brukte pseudonymet Lewis 
Allan*. To år senere sto et av de største navnene i 
jazzens historie for den mest kjente innspillingen.

*Hos noen kilder stavet Lewis Allen



18. «STRANGE FRUIT»



19. Hvilken av de to hovedpersonene i Samuel 
Becketts Mens vi venter på Godot utmerker seg som 
hverdagslig, pessimistisk og ikke fullt så intellektuell? 
På norske scener har han blitt spilt av blant andre 
Knut Husebø, Kari Onstad, Nils Sletta og ikke minst 
Espen Skjønberg, som spilte mot Toralv Maurstad. De 
to fikk Heddas ærespris sammen etter premieren i 
2005. På neste bilde ser vi dem i aksjon, med 
Skjønberg til høyre.





19. ESTRAGON



20. Hvilken gjenstand i idrettens verden vil i 
seniorklassen ha en masse på 4 kg for kvinner, 7,26 kg 
for menn og i begge tilfeller en total lengde på rundt 
1,2 meter?



20. SLEGGE (i sleggekast)



21. Hvilken metode i grafisk kunst og typografi 
deler navn med et begrep i fysikk og et begrep i  
meteorologi? De to sistnevnte betydningene er 
relatert til hverandre.



21. HØYTRYKK



22. Hvor stort er Afrikas areal, målt i 
kvadratkilometer? Vi er ute etter svaret man vil finne 
det naturlig å runde av til. 



22. 30 000 000 km2



23. Hvilket ord på m fullfører Store norske 
leksikons definisjon av antropologi: «studiet av (…)»?



23. MENNESKET

Vi godtar:

mennesker



24. I vest avgrenser vi gjerne Hallingdal med 
Ustevatn. Følger vi dalføret østover rundt 120 
kilometer, kommer vi til innsjøen som tilsvarende 
danner den østlige avgrensningen. Hvilken enda 
større innsjø er det?



24. KRØDEREN



25. I hvilken norsk TV-serie hører vi denne 
sangen? Da serien ble sendt første gang, fikk en av 
episodene hele 1,8 millioner seere. Hun som 
fremfører er en etablert artist som debuterte tilbake i 
2006, albumet het Behind Golden Frames. 



25. SNØFALL



1. Fire hobbiter
2. Lære norsk for å 
lese Ibsen
3. Stortromme (også 
kalt basstromme) og 
hi-hat
4. București
5. Tarte tatin
6. Pierre de 
Coubertin
7. Den formal-
operasjonelle fasen

8. 969 år
9. Helmuth von 
Moltke den eldre
10. Månedlig
11. Subjekts-
predikativ
12. Jevgenij 
Jevtusjenko eller 
Anatolij Kuznetsov
13. Stillehavsplaten
14. Ida Wolden 
Bache
15. Pisum sativum

16. Damernes
Magasin
17. Den vertikale 
avstanden
18. «Strange Fruit» 
19. Estragon
20. Slegge
21. Høytrykk
22. 30 000 000 km2

23. Mennesket
24. Krøderen
25. Snøfall


